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Májový jarmark v Teplicích nad Metují

Město Teplice nad Metují pořádalo
v sobotu 7. května druhý ročník Májového
jarmarku.
Zahájení obstarala hudební skupina HF Band z Úpice,
následovalo vystoupení dětí ze základní školy a mateřské
školky. Střední škola hotelnictví a společného stravování
Teplice n.Met. předvedla Barmanské show a zároveň
připravila pro návštěvníky moučník světových hotelů, dezert
našich babiček a pokrm z opačného konce světa. Děvčata ze
Základní umělecké školy Broumov zazpívala
písně
z muzikálů. Děti svými kousky potěšil kouzelník, který ne
možná, ale opravdu dorazil do teplického parku v
odpoledních hodinách. Teplický jarmark zakončil koncert
skupiny Annabase.
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Kdo chtěl, mohl si vyzkoušet práci na hrnčířském
kruhu, drátkování, ale i tkaní. Stánkový prodej a celodenní
ukázka dravců dovršila opravdu vydařený bohatý kulturní
program teplického jarmarku, kterému přálo krásné jarní
slunečné počasí.
MaJ
Usnesení č. 4
z jednání zastupitelstva města Teplice nad Metují
konaného dne 4. května 2011
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují
schvaluje
Usnesení č. 01/04/2011
Závěrečný účet města za rok 2010 s vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením s výhradami a přijímá opatření
k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.
Usnesení č. 02/04/2011
Úpravy rozpočtu v měsíci březnu 2011.
Usnesení č. 03/04/2011
Úpravy rozpočtu v měsíci dubnu 2011.
Usnesení č. 04/04/2011
Úpravy rozpočtu v měsíci květnu 2011.
Usnesení č. 05/04/2011
Předloţený výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské
školy Teplice nad Metují za rok 2010.
Usnesení č. 06/04/2011
Přijetí dotace ze SZIF na akci Oprava lesní odvozní cesty
Sieglovna-Kalousy ve výši 1.642 tis. Kč a uzavření smlouvy
o dotaci.
Usnesení č. 07/04/2011
Přijetí dotace ve výši 34.500 Kč z Krajského programu
obnovy venkova – Dotace úroků z úvěru a uzavření smlouvy.
Usnesení č. 08/04/2011
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Finanční příspěvek na festival „Za poklady Broumovska“ ve
výši 5 tis. Kč.
Usnesení č. 09/04/2011
Koupi 200 ks DVD POSEIDON – podzemní labyrint za 30
tis. Kč.
Usnesení č. 10/04/2011
Poskytnutí příspěvku pro Teplické skály, s.r.o. na provoz
Infocentra ve výši 190 tis. Kč.
Usnesení č. 11/04/2011
Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí účelové dotace na
podporu technického vybavení pro obce s JPO „Celková
oprava T 148 CAS 32.
Usnesení č. 12/04/2011
Prodej p.č. 171, 1364 m2, trvalý travní porost, k.ú. Lachov L.
K. za cenu kupní 138.400 Kč. Prodej je podmíněn
předloţením stavebního povolení v právní moci nejpozději do
31.12.2012 pro výstavbu rodinného domu.
Usnesení č. 13/04/2011
Prodej p.č. 220/2, 129 m2, zahrada, k.ú. Dědov manţelům Z.
a Z. Ř. za cenu kupní 7.160 Kč.
Usnesení č. 14/04/2011
Bezúplatnou směnu p.č. 316 GP, 162 m2, p.č. 317 GP, 530
m2 a p.č. 318 GP, díl l, 50 m2 a díl 2, 7.823 m2, vše k.ú.
Janovice u Trutnova, nyní ve vlastnictví Města Teplice nad
Metují za p.č. 691/2, 2.329 m2, trvalý travní porost, k.ú.
Janovice u Trutnova, nyní ve vlastnictví Obce Jívka.
Usnesení č. 15/04/2011
Starostu města pana Milana Brandejse, nar. 13.06.1968
k zastupování Města Teplice nad Metují na Valné hromadě
VAK, a.s. Náchod dne 09. 06. 2011 s právem hlasovat.
Usnesení č. 16/04/2011
Záměr umístění stavby dvou administrativních budov na p.č.
233/4, k.ú. Dolní Teplice dle ţádosti čj. 359/2011.
Usnesení č. 17/04/2011
Umístění stavby horolezeckého srubu na p.č. 444/8 (dle
geometrického plánu označeného jako 444/15), k.ú. Teplice
nad Metují dle ţádosti čj. 554/2011.
bere na vědomí
Usnesení č. 18/04/2011
Rozbor hospodaření k 31.03.2011.
Usnesení č. 19/04/2011
Uzavření nájemní smlouvy o pronájmu p.č. 2086/2, 1.838 m2,
ostatní plocha, k.ú. Zdoňov s panem B. L.
Usnesení č. 20/04/2011
Uzavření nájemní smlouvy o pronájmu p.č. 1048 GP, 1.144
m2, ostatní plocha, k.ú. Zdoňov s panem B. L.
Usnesení č. 21/04/2011
Uzavření nájemní smlouvy o pronájmu části p.č. 305/1,
ostatní plocha, k.ú. Teplice nad Metují s paní M. N.
Usnesení č. 22/04/2011
Uzavření nájemní smlouvy o pronájmu části p.č. 12/1, trvalý
travní porost, k.ú. Teplice nad Metují s panem Z. F.
Usnesení č. 23/04/2011
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Uzavření nájemní smlouvy o pronájmu části p.č. 603/9, trvalý
travní porost, k.ú. Teplice nad Metují s paní J. H.
Usnesení č. 24/04/2011
Náplň práce místostarosty.
Usnesení č. 25/04/2011
Podání ţádosti o dotaci na opravu parku a nákup
minivyváţečky pro městské lesy prostřednictvím MAS
Broumovsko+.
ukládá
Usnesení č. 26/04/2011
Starostovi připravit a rozeslat poptávku na provedení celkové
opravy T 138 CAS 32 s oslovením tří firem.
zamítá
Usnesení č. 27/04/2011
Ţádost o odprodej p.č. 90/1, k.ú. Horní Teplice.
Teplice nad Metují 9. května 2011
Milan Brandejs
Mgr. Radim Války
starosta
místostarosta

Vypínání analogového vysílání ČT:
30. června 9 vysílačů a 174 dokrývačů
Česká televize k 30. 6. 2011 vypne 9 analogových vysílačů
ČT1 velkého výkonu. Ke stejnému datu ukončí řádný
provoz také 174 analogových vysílačů malého výkonu.
Signály naprosté většiny vysílačů před vypnutím budou
od 23. týdne označené piktogramem a textovou lištou.
Česká televize připravuje dosud nejrozsáhlejší vlnu vypínání
analogových vysílačů v historii české televizní digitalizace.
Ve čtvrtek 30. června 2011 se definitivně odmlčí 9
analogových vysílačů velkého výkonu: ČT1 Brno – Kojál,
ČT1 Hodonín – Babí lom, ČT1 Hradec Králové – Krásné,
ČT1 Liberec – Ještěd, ČT1 Mikulov – Děvín, ČT1 Rychnov
nad Kněţnou – Litický Chlum, ČT1 Svitavy – Kamenná
Horka, ČT1 Trutnov – Černá hora a ČT1 Ţďár nad Sázavou –
Harusův vrch. Jejich signály budou od 23. týdne označené
známým piktogramem v podobě čtyř čtverečků vpravo dole
na obrazovce a průběţně se objevující textovou lištou
s informacemi o nezbytném přechodu na digitální příjem.
Po skončení vlastního vysílání ČT1 pak divákům zůstane
na obrazovkách ještě následující den 1. 7. 2011 výrazné
textové upozornění.
Řádný provoz k 30. 6. 2011 ukončí současně i 174
analogových vysílačů malého výkonu (172 analogových
dokrývačů ČT1 a 2 analogové dokrývače ČT2, úplný přehled
níţe). Signály téměř všech těchto analogových dokrývačů
bude moţné rovněţ od 23. týdne identifikovat podle
piktogramu a textové lišty, navíc ještě 1. 7. 2011 budou šířit
celoobrazovkové textové upozornění – takto označených
bude 159 z nich, zbývajících 15 z technických důvodů
označených nebude. Česká televize bude o vypnutí
informovat jako obvykle úřady všech dotčených měst a obcí.
Nejvíce analogových vysílačů vypínaných v závěru
června 2011
se
nachází
v
Jihomoravském
(38)
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a Královéhradeckém kraji (37). Další jsou v Pardubickém
kraji (25), na Vysočině (25), v Libereckém (23) a Zlínském
kraji (18). Menší část je v Olomouckém (11),
Moravskoslezském (3), Středočeském (2) a Ústeckém kraji
(1). Jiţ 31. 5. 2011 proběhne květnová vlna vypínání
analogového zemského vysílání České televize. Vypnuté
budou 3 analogové vysílače ČT1 velkého výkonu a 13
analogových dokrývačů. Právě od tohoto 18. týdne jsou
signály většiny z nich označené piktogramem i textovou
lištou a poté 1. 6. 2011 budou šířit obvyklé textové
upozornění přes celou obrazovku.
Přehled všech dosud spuštěných digitálních vysílačů České
televize – včetně orientačních mapek pokrytí a základních
technických parametrů – na www.digict.cz v rubrice
Digitální pozemní vysílání DVB-T > Vysílací síť 1 pro šíření
multiplexu veřejné sluţby.
Více o digitalizaci České televize nejen na stránkách
internetového speciálu www.digict.cz, ale také v teletextu
ČT1 (strana 650), v Diváckém centru ČT – horká linka
digitalizace 261 13 74 74 (denně od 7:30 do 20:00 hodin) a
samozřejmě ve zpravodajství České televize.
Štěpán Janda, Tiskový útvar ČT
Základní škola Teplice nad Metují
a ZUŠ Broumov pořádá
ŽÁKOVSKOU BESÍDKU
v úterý 24. května 2011 v 16:30 hodin
Škola – přednáškový sál
ASPV při TJ Slavoj a Město
Teplice nad Metují Vás srdečně zve na

DĚTSKÝ DEN

NEDĚLE 29. května 2011
od 13.00 hodin na fotbalovém hřišti
Program:
1. ukázka vojenských modelů
2. malování na obličej
3. vystoupení hudeb. skupin ze ZUŠ
4. vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ
5. střelba ze vzduchovky
6. soutěţe – např. jízda zručnosti na kole
7. ukázka hasičské techniky
8. soutěţ „Dej si lajnu“ (Slack line)
9. ţongléři – Déčko Náchod
Moţnost občerstvení v restauraci „Na hřišti“.
Celé odpoledne bude pro děti připraven
KOLOTOČ
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V rámci projektu : DVOŘÁKŮV FESTIVAL
se koná v pátek 17. 6. 2011 v 19:00 hodin

Koncert věnovaný teplickému rodákovi Josefu
Tichatschekovi (*11. 7. 1807)
Střmenské podhradí – schodiště Střední školy hotelnictví a
společného stravování

ČESKÉ SAXOFONOVÉ KVARTETO
Roman Fojtíček – altový, sopránový saxofon
Radim Kvasnica – altový, sopránový saxofon
Otakar Martinovský – tenorový saxofon
Zdenko Kašpar – barytonový saxofon
Kvarteto tvoří hráči, kteří ovládají hru na všechny typy
nejvíce uţívaných saxofonů. Jejich společnou motivací je
nejenom dlouhodobý zájem o saxofon, ale i o hru
v komorním ansámblu podloţený dlouholetými zkušenostmi
v klasické i jazzové hudbě.
Soubor zaloţil v roce 2003
Roman Fojtíček, který
prezentuje saxofon téţ ve spojení s klavírem nebo varhanami
a hostuje v řadě předních českých symfonických orchestrů.
Radim Kvasnica, nejmladší člen, je sice absolventem
ČVUT, ale saxofonu se intenzívně věnuje od roku 1995 a má
za sebou jiţ bohatou praxi z mnoha praţských hudebních
formací.
Otakar Martinovský dlouhodobě spolupracuje s řadou
praţských jazzových a tanečních orchestrů jako je např.
Dixieland Messengers, Traditional Jazz Studio nebo Orchestr
Václava Hybše.
Zdenko Kašpar vedle koncertní činnosti vychoval ve své
dlouholeté pedagogické praxi řadu saxofonistů, aby se poté
řada z nich pod jeho vedením stala členy u nás ojedinělého
saxofonového orchestru.
České saxofonové kvarteto absolvovalo za dobu své
existence desítky koncertů po celé České republice. Koncerty
kvarteta se uskutečňují nejenom ve tradičních koncertních
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sálech, ale téţ v prostorách kaplí, kostelů a katedrál. Soubor
téţ spolupracuje se zpěvačkou Dagmar Zázvůrkovou, s
Davidem Ebenem nebo stepařem Miloslavem Saidlem. Za
výjimečnou lze označit spolupráci s orchestrem
Národního divadla v Praze, při nastudování a premiéře
opery „Slzy Alexandra Velikého” skladatele Tomáše
Hanzlíka v roce 2007. O dva roky později byla tato
spolupráce na opeře stvrzena téţ nahrávkou z koncertu s
Filharmonií v Hradci Králové.
Členové Českého saxofonového kvarteta hrají na saxofony
francouzské firmy SELMER-Paris a přislušenství firmy
VANDOREN-Paris.
Od klasiky k jazzu – Tomáš Hanzlík, Antonín Dvořák,
Bohuslav Martinů, Gioacchino Rossini, Isaak Albéniz,
George Gershwin, Jaroslav Jeţek, Kamil Běhounek,
Václav Pokorný, Eduard Parma, Antonio Carlos Jobim.

ŘEZBÁŘSKÁ VÝSTAVA
od pátku 3.6. do neděle 5.6. 2011
se pořádá v Dědově

41. CELOSTÁTNÍ VÝSTAVA ŘEZBÁŘŮ
na osadě SAMOTA
K místu výstavy budou v Dědově umístěny směrovky na
parkoviště osady. Občerstvení zajištěno. Zahájení v pátek
dopoledne. Nenechte si ujít mimořádný zážitek!

Koho letos přivítáme na horolezeckém festivalu?
Teplice nad Metují (25. 8. – 28. 8. 2011)
Mezinárodní horolezecký filmový festival slaví letos jiţ
28. ročník.
Na letošním ročníku přivítáme významného českého
horolezce Leopolda Sulovského, který jako první Čech stanul
na vrcholu Mont Everest v roce 1991. Letos je tomu 20 let.
Dalším hostem na festivalu bude autor úspěšných
horských a dobrodruţných filmů slovenský dokumentarista
Pavol Barabáš.
A do třetice hostů přijede španělský horolezec Dani
Andrada. Kromě přednášky pod názvem „Umění lezení“ má
chuť se zúčastnit i závodů v boulderingu. Uvidíme!
Sledujte:www.horolezeckyfestival.cz
MaJ
*************************************************

Kultura v okolí
Police nad Metují : 11.6. 2011 Kolárovo divadlo
Nechte Jaroslava Duška změnit váš ţivot!
Čtyři dohody, sebraná moudrost Toltéků
Vstupné: 340 a 370 Kč. Více na www.nsuvadi.cz.
Rtyně v Podkrkonoší : KOLETOVA RTYNĚ
28. – 29. května 2011, Orlovna
Hlavní program v neděli 29.5. od 13:30 hod.
Česká Skalice: Putování po okruhu Boţeny Němcové
v sobotu 28. května - 13. ročník cyklojízdy
Velký Dřevíč: 25.6. v 17:00 hod. - areál koupaliště
Inpain (Hronov), Ozzy Ozbourne Revival Praha,
Kabát Revival Morava, Metallica Revival, Night Wish
Revival, vstupné: 150,-Kč, v předprodeji: 200,-Kč
Náchod: NOC kostelů 27. května 2011
17.45 – 17.50 hod. vyzvánění náchodských zvonů
Více na:www.nockostelu.cz
*************************************************

ŠKOLA
Alice Tučková v krajském kole
Pozoruhodného úspěchu dosáhla ţákyně 7. třídy naší školy
Alice Tučková, která se probojovala aţ do krajského kola
biologické olympiády v kategorii 6. a 7. tříd. Rozhodlo o tom
její vynikající umístění v okresním kole, kde získala třetí
místo a tím i postup do kola krajského. Okresní kolo bylo
velmi obtíţné a dosáhnout úspěchu vyţadovalo nadstandardní
znalosti, obecný přehled a v neposlední řadě i osobní zájem o
předmět. Alice tyto poţadavky splnila a patří jí poděkování za
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vzornou reprezentaci školy. Druhý zástupce naší školy
v okresním kole Sebastián Hart ze 6. třídy, vítěz školního
kola, se umístil ve druhé desítce, ale jeho čas teprve přijde.
Rozdíl byť jen jednoho ročníku je v tomto předmětu velmi
citelný. Poděkování patří rovněţ p. učitelce A. Muchové,
která oba naše zástupce obětavě a cílevědomě připravovala.
V den uzávěrky tohoto čísla právě probíhalo krajské kolo a
Alice se umístila na 15. místě z 33 soutěţících! Nádherný
úspěch! Blahopřejeme!
Za vedení ZŠ Teplice n.M. Milan Ulrich

SBĚR PAPÍRU JARO 2011
Tak jako kaţdý školní rok vyhlásilo vedení ZŠ a MŠ soutěţ
ve sběru papíru mezi jednotlivými třídami.
Po prvním sběrném dni bylo pomalu jasné, ţe altánek ve
dvoře se naplní tak, ţe bude praskat ve „švech“.
Po ukončení sběru jsou výsledky následující :
celkem bylo sebráno rekordních 7 460 kg
z toho 480 kg kartonu a 6 980 kg novin a časopisů
Nejlepší sběrači jsou :
1. ţáci 4. třídy 1496 kg
2. ţáci 1. třídy 1085 kg
3. ţáci 2. třídy 1009 kg
Jednotlivci : 1. Julie Prokopová, 4. třída
380 kg
2. Kateřina Manychová, 1 třída 270 kg
3. Radek Lauryn, 8. třída
265 kg
Vítězům blahopřejeme.
Mé poděkování patří panu školníkovi Tomáši Mazurovi,
který má nemalý podíl na úspěšnosti této zdařilé akce.
Další veliké poděkování a pochvala patří chlapcům ze
druhého stupně základní a praktické školy, kteří pomáhali
nakládat nasbíraný papír zrovna v té největší chumelenici na
začátku května.
Další sběr se uskuteční opět na jaře příštího roku.
Mgr. Anna Válkyová

Co nového u Hasičů
Dovolte mi, abych stručně popsal uplynulé měsíce tohoto
roku. Naše členská základna SDH má 40 členů. Z celkového
počtu je 15 dětí, 6 ţen a 19 muţů, kteří jsou zařazeni do
výjezdové jednotky.
Jednotka vyjíţděla 5krát k zásahu, kromě zásahů se v
lednu uskutečnilo školení BOZP, školení řidičů,
školení na mot. pilu. Dva členové - Bitnar, Krulich se
zúčastnili Základního výcviku hasiče ve Velkém Poříčí.
Také byla schválena částka na repasi naší cisterny. Repase se
uskuteční v srpnu aţ listopadu tohoto roku.
Za schválení repase bych ještě jednou rád poděkoval celému
zastupitelstvu.
Náš sbor také pořádal v lednu dětskou soutěţ v Broumově,
zabezpečoval poţární dozory v kině i na plesech, uspořádal
sběr ţeleza a papíru, pomohl se stavěním Máje.
Tento rok jiţ tradičně pořádáme 5. ročník tábora. Tábor se
uskuteční v Dolním Adršpachu a je na něj přihlášeno 49 dětí z
celé ČR.
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Mládeţ - po kvalifikačních soutěţích náš kolektiv postupuje
do okresního kola mládeţe, které se bude konat 28. května v
Náchodě.
Také máme úspěchy i v dorostu. Dne 23.4. se naši dorostenci
účastnili soutěţe jednotlivců v běhu na 100m s překáţkami,
kde se umístili: Otradovská Nikola 4. z 8 dorostenek a Jan
Sadílek 4. ze 7 dorostenců. Oba se budou také účastnit 4. 6.
okresního kola dorostu.
Za SDH Teplice nad Metují Habart Jiří

*************************************************
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své „ANO“ si řekli
v Adršpachu u jezírka
dne 16. dubna 2011
Petr Široký a Irena Tomková,
dne 13. května 2011
Jaroslav Chaloupka a Lucie Smetanová,
v obřadní síni
dne 14. května 2011
Rostislav Kopecký a Grazyna Johnová
Novomanţelům přejeme hodně štěstí !!!

….............................................................................
Dne 14. května 2011 jsme v obřadní síni Městského
úřadu v Teplicích nad Metují přivítali nově narozené
občánky:
 Davida Filipa,
 Tomáše Filipa,
 Ester Ellu Valtovou,
 Viktorii Zápotočnou,
 Šimona Veselíka,
 Natálii Tautzovou,
 Jakuba Hasenoviče,
 Davida Kolka,
 Jakuba Ševce,
 Kateřinu Hrubou,
 Evelínu Hromádkovou,
 Elišku Francovou,
 Břetislava Vernera a
 Josefa Andrýse.
Pásmo básniček a písniček při té příleţitosti našim
nejmenším předvedly děti z místní mateřské školy
pod vedením paní učitelky Schejbalové, kterým tímto
také děkujeme za velmi pěkné vystoupení.
J. Záleská, matrikářka

*************************************************
MĚSTSKÁ KNIHOVNA TEPLICE NAD METUJÍ
VÝBĚR Z KNIŽNÍCH NOVINEK
JULIÁN SÁNCHEZ – STAROŽITNÍK
Mysteriózní román s detektivní zápletkou vypráví příběh
spisovatele Enrique, který jednoho dne dostane dopis od
svého nevlastního otce. Artur, známý barcelonský starožitník,

6
píše o existenci latinsky psaného textu z 15. století, jehož
pravděpodobným autorem je jeden ze stavitelů barcelonské
katedrály. Když je Artur zavražděn, Enrique přijíždí do
Barcelony s cílem odhalit tajemství rukopisu i otcova vraha.
Pátrání ho zavede do minulosti, kdy křesťané, židé a mystičtí
kabalisté usilovali o nalezení takzvaného Božího kamene.
Enrique a tajemný vrah jsou o tom přesvědčeni... ale kdo ho
najde jako první?
TANA FRENCHOVÁ – V LESÍCH
Policejní vyšetřovatel Rob Ryan se svou kolegyní Cassií
dostanou na starost případ dvanáctileté holčičky brutálně
zavražděné v lese blízko místa, kde si před dvaceti lety hrály o
prázdninách tři děti a dvě z nich se už nikdy nevrátily. To
třetí, které se vrátilo a které si ale vůbec nic nepamatovalo, je
Rob Ryan, jenž si kvůli svému traumatickému zážitku dokonce
i změnil jméno. Nový případ, který je čím dál jasněji
provázaný s onou starou tragédií, otvírá Robovu hluboce
skrytou minulost a každá stopa pátrání vede vždycky do lesa.
ARNOŠT LUSTIG – DITA SAXOVÁ
Román Dita Saxová, příběh dívky, která přežila válku a
neunesla mír, patří ke klasice české literatury. Poprvé vyšel v
roce 1963. V novém vydání pro Nakladatelství Franze Kafky
autor doplnil a prohloubil psychologii postav, zvláště u Dity
Saxové, kde literárně zpracoval nové poznatky o životě
románové předlohy, které získal při cestě po Izraeli v roce
2010.
MILOSLAV STINGL – 2012
Cestovatel, etnolog a spisovatel Miloslav Stingl se v této knize
vydává za tajemstvím indiánských měst a indiánských
pyramid. Představuje jejich civilizaci jako nesmírně vyspělou,
což platí zejména o Mayích, jimž věnuje nejvíce pozornosti,
neboť je považuje za nejpozoruhodnější a nejinteligentnější z
kultur předkolumbovské Ameriky. Čtení o Mayích je velmi
aktuální, neboť na 21. 12. 2012 předpověděli zánik světa...
TINA OKPARA – CENA MÉHO ŢIVOTA
Tina se narodila na chudém předměstí bývalé nigerijské
metropole. Maminka jí umřela při porodu dalšího sourozence
a s novou macechou si nepadly do oka. Dívka sní o tom, že
uteče z domu, a její přání se v podstatě splní, když ji otec jako
dvanáctiletou prodá slavnému fotbalovému hráči do Paříže.
Tina nemůže tušit, že tím se jí otevírá cesta do pekel.
JAN HNÍZDIL – MÝM MARODŮM
Knižní výběr z článků a úvah MUDr. Jana Hnízdila lze vřele
doporučit všem, kteří si považují zdraví vlastního i zdraví
společnosti a jsou ochotni pro ně něco udělat. Mohou si být
jisti, že je četba nejen poučí, nýbrž i povzbudí a pobaví. Jan
Hnízdil má totiž dar psát přístupně a srozumitelně a navíc i s
vtipem, elegancí a humorem, ať už je řeč o záludnostech úzce
odborných, nebo o věcech obecnějšího dosahu, o lékařství, o
sportu či o politice. A jak se sluší na vyznavače
psychosomatiky a celostního pohledu na člověka, nikdy
nezapomíná uvádět zcela konkrétní příklady a pronikat do
všech zákoutí životních příběhů.
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V současné době máme v knihovně nabídku dětských knih
z nakladatelství Thovt. Knihy jsou v prodeji za velice
příznivou cenu (aţ 50% sleva z běţné ceny).
V nabídce jsou knihy pro začínající čtenáře s velkými
písmeny, bohatě ilustrované knihy pro nejmenší děti,
historické krimi příběhy, luštící minikriminálky, jazykové
knihy (Aj, Nj) a interaktivní knihy o pravěku.
Přijďte se podívat a případně vybrat vhodný dárek za
vysvědčení.
V kaţdém případě se těšíme na Vaši návštěvu.
Jsme tu pro Vás 27 hodin týdně s neomezeným přísunem
četby přesně podle Vašeho vkusu a nálady.
Celoroční poplatek je niţší, neţ cena jedné (velice levné)
knihy, kterou byste zaplatili v knihkupectví.
Věra Prokopová a Běla Blaţková, knihovnice

*****************************************
HAUK odváţí pohár starosty z Teplic do Police
19. ročník tradičního fotbalového turnaje O pohár starosty
byl odehrán 13. 5. Od roku 1993, kdy se čtyři muţstva
setkávala po dva pátky v semifinálových utkáních a duelech o
celkové umístění, doznal turnaj řadu změn. Pro nezájem
některých druţstev (KOMAP, "Stáčírna vody") se našly nové
týmy, které se jiţ druhým rokem utkávají v jednodenním

7
turnaji. Letos si jiţ na druhý pokus odváţí skleněný putovní
pohár fotbalový tým HAUK Police n.M., kdyţ ve finále
porazil po bezbrankovém průběhu na penalty obhájce
loňského prvenství Starou gardu reprezentující Město Teplice
n.M. "Pátek 13" byl stvrzen faktem, ţe rozhodující penaltu
vychytal polický brankář starostovi M.Brandejsovi. Vítězství
si polický tým zaslouţil především za své fanoušky, kteří se
po roce vrátili do Teplic ve slušivých krojích maţoretek. Pro
zajímavost uvádíme statistiku vítězů uplynulých 19-ti
ročníků: Město Teplice n.M. (státní zaměstnanci a
podnikatelé) - 10x, KOMAP Dědov - 3x, Continental/VDO
Adršpach - 3x, Mimi/Toma-voda - 2x, HAUK Police n.M. 1x.
Redakce

Výsledky turnaje 2011:
semifinále:
HAUK - FAN´s 2:0, Stará Garda – Continental 3:0,
o 3.místo: Continental - FAN´s 2:0,
finále : HAUK – Stará Garda 0:0, pen. 5:3.
1.
2.
3.
4.

místo :
místo :
místo :
místo :

HAUK Police n.M.
Stará Garda Teplice nad Metují
Continental Adršpach
FAN´S Teplice nad Metují

Rozpis fotbalových utkání
hraných na domácím hřišti v Teplicích. Ţákovské druţstvo
hraje ve společném týmu Loko Meziměstí / Slavoj Teplice
n.M. krajskou soutěţ. Muţi A bojují v okresním přeboru ve
skupině o postup, muţi B hrají okresní soutěţ.
Petr Zápotočný,sekretář FO

25.5.
4.6.
5.6.
11.6.
18.6.

Muţi A
vs. Machov
Turnaj mladší ţáci
Muţi B
vs. Heřmánkovice
Muţi A
vs. Mezilesí
Muţi A
vs. Hejtmánkovice

18:00
9:00
15:00
17:00
17:00

Půjčovna kol
1. května otevřely České dráhy na zastávce Adršpach (dolní)
půjčovnu trekingových kol. Otevřena bude do 30. září v
časech 9-17 h, o víkendech 9-18 h. Půjčovné je 150 Kč na
den, s In-Kartou ČD 110 Kč. Potřeba jsou dva doklady
totoţnosti a sloţení kauce 1 tis. Kč za 1 kolo nebo 2 tis. Kč za
skupinu aţ 5 kol. Po dohodě lze kola vrátit v půjčovnách ČD
na nádraţích Červený Kostelec, Česká Skalice a Trutnov hl.n.
Dohodnout je moţné také vrácení kola aţ druhý den ráno bez
navýšení ceny. Vypůjčené kolo můţe zákazník bezplatně
přepravovat vlaky na tratích v přilehlém regionu. Bezplatná
rezervace na č. 972 346 475.
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